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PETYCJA W SPRAWIE UTRZYMANIA DROGI POWIATOWEJ 1140R 
Tuszów Narodowy ■ Sarnów - Ostrowy Baranowskie

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r., o petycjach, My przedstawiciele 
mieszkańców wsi Ostrowy Tuszowskie i Czajkowa wnosimy petycje o jak najszybsze 
wykonanie prac ulrzymaniowych nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1140R od 
skrzyżowania z drogą powiatowy 1162R do (przystanek Pateraki) do zabudowań osady 
Leśnictwa Pateraki - odcinek o długości ok. 1200 mb.

Wspomniany odcinek drogi jest obecnie po sezonie zimowym w bardzo złym stanie 
technicznym. J e s t to c boga o n aw i e r zc mii grunt o w ej, m i ej s c am i tłucznio wej z bard zo licznym i 
wybojami i koleinami, po opadach deszczu tworzą się liczne zastoiska wody i biota. Droga ta 
stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia poruszających się nią uczestników ruchu, a 
kierowcy są narażeni na koszty związane z naprawy układów' zawieszenia oraz usterki 
lakiernicze.

Powiat Mielecki jako właściciel drogi zgodnie z art. 19 oraz art. 20 ustawy z dnia 21 
marca 1985 r., o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783.) 
jest odpowiedzialny za jej utrzymanie i stan techniczny.

Ten odcinek diogi powiatowej stanowi połączenie powdatu mieleckiego z powiatem 
kolbuszowskim. V/ odpowiedzi na naszą petycję skierowaną do Starosty Powiatu Mieleckiego 
wre wrześniu 2022 r., otrzymaliśmy odpowiedź, że droga ta jest używana tylko okazjonalnie 
przez użytkowników' domów lemich. co jest niezgodne z prawdą. My mieszkańcy w'si Ostrowy 
Tuszowskie i Czajkowa codziennie pokonujemy tą drogę udając się do pracy, na zakupy , do 
lekarza, do kościoła. Droga ta jest obecnie jedyną drogą dojazdowy do siedziby Leśnictwa 
Pateraki, którą codziennie musza pokonywać inlcicsanc’ chcący załatwić sprawy zakupu 
drewna w Lasach państwowych. Niestety na drodze tej nie są wykonywane żadne prace 
utrzymanie we począwszy od zimowego utrzymania - odśnieżanie po obfitych opadach śniegu 
a na utrzymaniu nawierzchni drogi skończywszy.

Wnosimy o dokonanie niezbędnych prac utry. mamow\ch polegających na dowiezieniu 
kamienia i uzupAniemu powsird\ch w drodze wyboi i kolein, a następnie wyrównanie 
nawierzchni. Takie prace to me są prace remontowe, nie wymagają projektowy planów oraz 
wielkich nakładów, są to zwykłe prace ulrzymaniowe za które jest odpowiedzialny Powiat 
Mielecki.

Niniejsza petycja podyktowana jesi przede wszystkim troską o zapewnienie 
bezpiecznego przemieszczania się drogą powiatową w miejscowości Ostrowy Tuszowskie 
(Pateraki) oraz CząjkeAva

Prosimy Pana Smrosy o yczyywue ro/paWeiA- naszej prośby.
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